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Stakingsdag

Dalton

Afgelopen maandag tijdens de studiedag hebben juf Maike, juf Majka, juf
Annelies en juf Margreeth hun Dalton-leerkracht-certificaat gehaald. Hiervoor
hebben ze een persoonlijk portfolio ingeleverd en een eind gesprek gehad.
Wij zijn bijzonder trots op hen voor dit behaalde resultaat.

Opleiding

Woensdagmiddag en avond 20 maart gaan de leerkrachten naar hun 2 de
opleidingsdag voor kindercoaching.

Studiedag

Afgelopen maandag is er met het hele team weer hard gewerkt aan de volgende
stappen voor de schoolontwikkeling. Ook hierbij hebben we weer ondersteuning
gekregen van Dalton opleider Hans Wolthuis. Een inspirerende en leerzame dag.

Groep 1-2

Donderdagochtend zijn we door weer en wind met 4 auto’s vertrokken naar de
boerderij van Emma. Wat was daar veel te zien! Schapen, lammetjes, konijnen,
baby konijntjes, paarden, kippen en kuikentjes en zelfs een kalkoen. De opa van
Emma vertelde dat er al 71 lammetjes geboren waren en dat ze er nog een stuk
of 30 verwachten. Er waren er zelfs 2 die een half uur geleden geboren waren.
We mochten naar hartenlust knuffelen, aaien, worteltjes + appeltjes geven en
ook zelfs even op de rug van Moonlight. Jammer genoeg was Rosalie ziek. Maar
Rosalie, we hebben een lekker cakeje voor jou mee, hoor!
Dankjewel familie van Emma voor deze geweldige ochtend!
Emma: we doen meestal uitmesten, de paarden buiten zetten en we rijden
weleens. We doen ook weleens wortels planten voor de paarden. Paarden eten
ook muesli. Daar maak je pap van.
Ziggy: paarden eten graag appels. De konijntjes lusten heel graag wortels. Als je je
hand zo doet, gaan ze knabbelen aan je vingers.
Chloey: schapen eten altijd van die korrels
Kaj: Eten schapen ook hooi, Emma? Ja! Ik vond het bezoek aan de dieren van
Emma heel leuk. Paarden eten ook appel
Roos: paarden zijn soms een beetje moe en doen soms ook droog gras eten. Ze
eten groen gras als ze buiten zijn
Jessy: paarden eten ook altijd van de grond
Ilse: paarden kunnen ook in de stal staan maar je ook een wortel of een appel
geven
Melody: een paard eet hooi. Stro is om te liggen (met de hulp van Emma)

School
project

Vanaf maandag starten we op school met een project over kunst.

Afwezig

Door persoonlijke omstandigheden was ik afgelopen week en zal ik waarschijnlijk
volgende week minder op school aanwezig.
Jannie Kunst

Schoolfruit

CANTALOUPE MELOEN

Groep 1-2:We gaan de komende 2 weken extra veel verven, knutselen en
tekenen. Mocht u nog een krijt/verf/whitebord hebben die we mogen lenen dan
zou dat erg leuk zijn! Ook mag uw kind een oud overhemd meenemen en of een
barret/ hoed om een echte kunstenaar te zijn.

KOMKOMMER

PEER

Reddings
brigade

De Reddingsbrigade Zierikzee-Duiveland is op 3 maart 1970 opgericht met als
doel het bestrijden van de verdrinkingsdood in de ruimste zin van het woord. Dit
doen wij met verschillende middelen. Het belangrijkste middel is het geven van
les in zwemmend redden aan kinderen. Op het moment dat men is geslaagd voor
het reguliere zwemdiploma kan men lid worden van de reddingsbrigade en bij
ons komen zwemmen. Kinderen leren spelenderwijs eerst zich zelf te redden, na
verloop van tijd is men in staat om een ander te redden.
Als bijlage bij deze mail vindt u een folder en een kleurplaat Aan de kleurplaat is
een wedstrijd verbonden, als de kleurplaat in het zwembad wordt ingeleverd voor
een proefles, maken de kinderen kans op een rondvaart met een echte
reddingsboot. Inleveren kan tot 24 mei.
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